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چکیده
مهم  :پژوهشگران و محققین گرامی بمنظور صرفه جويی در زمان خود بهتر است مقاله خود را در اين فرمت جانمايی کنید .

محقق گرامی بمنظور صرفه جویی در وقت شما در این کنفرانس چکیده و اصل را همزمان دریافت می نماید .
لطفاً قبل از انجام ثبت و ارسااا هر مقاله به نکات زیر با دقت توجه فرمائید :ا -ابتدا راهنماي نگارش مقاالت را در قساامت
منوي افقی سایت دریافت نموده و مقاله خود را در فایل جانمایی مقاالت بگذارید -2 .سپس متن مقاله خود را طبق فرمتی
که در جدو پایین همین صاافحه قلم هاي مورد اسااتفاده در بها ا اي مهتلف مقاله)آورده شااده یا در متن ت توحااید داده
شده بچینید -3 .الزم ا ست چکیده فایل چکیده :شامل عنوان مقاله  +م اه صات نوی سنده +آدرس ایمیل  +متن خال صه یا
چکیده مقاله  +کلمات کلیدي) مقاله خود را هم ب صورت  wordو هم  pdfبا فرمت  zipروي یکی از درایوهاي سی ستم
کامپیوتر خود غیراز )Desktopذخیره نموده و به همین منوا اصااال مقاالت فایل اصااال مقاله :شاااامل عنوان مقاله +
م اه صات نوی سنده +آدرس ایمیل  +چکیده  +مقدمه  +متن ا صلی  +نتیجه گیري +منابع) را نیز ذخیره نمائید -4.سپس
وارد کنتر پنل خود شده و در ق سمت ار سا مقاله چکیده را ار سا نمایید و بعد از ثبت چکیده به ق سمت و حعیت مقاالت
رفته و ا صل مقاله را نیز جانمایی کنید -5 .لطفاً هنگام تبدیل فایل ها به  zipکلیه فایل هاي  pdfو  wordروي سی ستم
را ببندید تا فایل شما با اشکا مواج ه ناود.
هر مقاله باید داراي یک خال صه  07تا  077کلمه اي با شد که در یک پاراگراف ت یه گردیدهت داراي حوا شی  47میلیمتري از
لبه راست و  35میلیمتري از لبه چپ باشد .این بهش باید بصورت مستقل بیانگر موحوعت اهدافت روش تحقیق و دستاوردهاي
مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمیگردد .
کلمات کليدي :حداکثر  5کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند)B Zar 9pt Bold( .

 .1مقدمه (با  2خط  9ptفاصله از کلمات کليدي)

رعایت این حوابط براي همه نوی سندگان محترم اجباري ا ست .براي نگارش مقاالت فار سی حروري ا ست از نرم افزار  Wordا ستفاده
شود .از فونت ) (B Mitra13ptو فا صله خطوط  singleدر ت یه متن ا صلی مقاله ا ستفاده گردد .متن مقاله به صورت تک ستونی و با
حاشااایه  37میلیمتر از راسااات و  25میلیمتر از چپ و  37میلیمتر از باال و پایین ت یه گردد .عنوان هر بهش با فونت ) (B Titr12ptت با
شماره بهش و با فاصله دو خط خالی از بهش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود .اولین خط همه پاراگرافهات به جز اولین پاراگراف
بعد از متنت به صورت هماهنگ  07میلیمتر فرورفتگی داشته باشد.
 .2ارسال مقاالت کامل

کلیه مقاالت کامل توسااط داوران کنفرانس مورد ارزیابی قرار می گیرند .به این منظور الزم اساات فایل مقالهت که مطابق با حااوابط این
راهنما ت یه شده ارسا شود .سایر فرمتها یا ارسا فایل از طریق  emailقابل پذیرش نمیباشد .همچنین فایل مورد نظر باید حاوي متن
مقاله و کلیه اجزاي آن شامل شکلها و جدو ها باشد.
.3حداکثر صفحات

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاي آن نظیر شکل ها و جداو میباشد  8صفحه است.
 .4زيرنويس

در صورت نیاز به استفاده از زیرنویست از فونت ) (B Zar9ptاستفاده گردد.
.5روابط

همه روابط در مرکز خط و با فونت  Times New Romanو اندازه منا سب حتیالمقدور  )10ptنو شته شوند .شماره هر رابطه به صورت
ترتییی و در داخل پرانتز و در منت ا الیه سمت راست ذکر گردد .به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد.
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که در آن   wو   bمتغيرهاي  ...براي ذرهاي با سرعت  Vدر موقعيت  rو زمان  tهستند.

.6تعريف متغیّرها

از آنجا که در فرمت موجود محل مساتقلی براي ف رسات و تعریف همه متّیهرها پیشبینی نااده اساتت الزم اسات که کلیه متّیهرها
بالفاصله پس از طرح در مقاله به شکل کامل تعریف گردندت به تعریف متّیهرها بعد از رابطه  )0رجوع گردد.
 .7واحدها

سیستم واحدهاي استاندارد  SIتن ا سیستم قابل قبو طرح مسائل میباشد .در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستمها حروري
استت الزم است معاد هاي استاندارد  SIآن ا نیز ذکر گردند .توجه گردد که واحدها براي مقادیر ذکر شده در جداو یا عناوین محورها
در شکلها فراموش نگردند.
 .8شکلها

کلیه شااکل ها و ترساایمات باید در داخل متن مقاله و بالفاصااله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند .شااکلها باید از کیفیت کافی
برخوردار بوده و وا حد و شفاف تر سیم گردند .حروفت عالئم و عناوین باید به اندازهاي انتهاب گردند که خوانا و قابل تفکیک با شند.
هر شکل داراي یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنین هر شکل داراي عنوان
مستقلی است که با فونت ) (BZar9pt Boldدر زیر شکل نوشته میشود.
 .9جداول

کلیه جداو باید در داخل متن مقاله و بالفاصاااله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند .حروفت عالئم و عناوین باید به اندازهاي
انتهاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشااند .هر جدو داراي یک شااماره ترتیبی مسااتقل اساات که حتما باید در داخل متن به آن
ارجاع شده باشد .همچنین هر جدو داراي عنوان مستقلی است که با فونت ) (BZar 9pt Boldدر باالي جدو نوشته می شود .یک
خط خالی در باال و پایین جدو آنرا از بقیه متن جدا میکند.

 .11نتیجهگیري

هر مقاله باید با ارائه توحیحات ماهص به جمعبندي نتایج تحقیق ارائه شده در بهش نتیجهگیري بپردازد.
 .11قدردانی

درصورت لزومت بهش کوتاه تقدیر و تاکر میتواند قبل از ارائه ف رست مراجع ذکر گردد.
 .12مراجع

ف رست مراجع به عنوان آخرین بهش مقاله با فونت ) (Times New Roman 10ptنوشته میشوند .کلیه مراجع مورد استفاده
در دو بهش فار سی و انگلی سی به ترتیب حروف الفبا آورده می شوند .در متن با ارجاع به صورت شمارهاي این کادر صورت میگیرد
] .[1براي مراجع فارسیت از فونت ) (B Mitra13ptاستفاده گردد .منابع مورداستفاده در متن به چ ار صورت در مراجع نوشته می
شوند :کل کتاب -به ای از کتاب -مقاالت ارائه شده در همایشها -مقاالت منت ارشده در ن اریات تهصصی .موارد زیر نحوه ارائه
این اطالعات را ناان میدهند:
 .0احمديت حسن و بهارائیت امیرم دي؛ نگارش مقاله براي همایشت انتاارات جاویدانت تبریزت 0302
 .2حسینخانیت همات توسعه پایدار کااورزي ت مجله ناریه تهصصی کااورزي ت شماره 0ت ب ار 0380ت صفحات 20-25
3. Art, Zé O. et al, How to organize conference materials - A manual for proceedings design, Pacific Press, London,
2005.
4. Santos, Michael S., GIS for the 21st Century, in Proc. Geo2005 - Rediscovering the World through GIS, Vol. II, Paris,
September 7-11, 2005, pp. 111-126.
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